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مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسم هللا فالق الحب والنوى ،نحمدك ربي على
جميع النعم التي أنعمت بها علينا من ً
مفكرا ولسانًا ناطقًا للتعبير عن كل مىا
عقل
ً
نسع إليه ويوجد في عقولنا.
يطيب لىي بمناسىبا اتنتهىان مىن العمىل الجمىاعي التعىاوني مىن ذى ا اتاىدار مىن
تئحا اتستعانا باللعبين في مسابقتي النخبا والكأس.
أن أتقدم لكل من تعىاون معنىا فىي اظهىار ذى ا العمىل  ....بج يىل الوىكر وخالاىه
وعظيم التقدير واتمتنان.
مع تمنياتي لجميع اتنديىا واللعبىين والمىدربين والفنيىين وايداريىين ومنسىوبي
اللعبا من اتستفادة القاوى من مواد ذ ه اللئحا التي تعتبىر مىن الموضىوعات
المهمىىا التىىي تسىىهل أمىىورا ً عىىدة فىىي موضىىوا إعىىارة اللعبىىين بمسىىابقتي النخبىىا
والكألس.
مع تمنياتي بكل التوفيق للجميع.

رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي
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نب ة عن اتتحاد
تأسس االتحاد السعودية للكرة الطائرة عام 1383هـ الموافق 1963م.
 أنتسب لإلتحاد الدولي للكرة الطائرة عام  1964م.
 أنتسب لإلتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة عام 1976م.
 أنتسب لإلتحاد العربي للكرة الطائرة عام  1976م.

المعلومات البنكيا
الحساب البنكي لالتحاد السعودي للكرة الطائرة ببنك االستثمار أيبان رقم:
S A 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 9 9 9 0 0 0 1

معلومات التواال
Email : info@saudivb.org
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التعريفات

التعريفات والعبارات والكلمات المستخدما في ذ ه اللئحا تعني ما يلي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

و ارة الرياضا
الو ارة
اتتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة
اتتحاد
مكتب و ارة الرياضا بالمنطقا التي يوجد بها النادي
المكتب
تئحا اتستعانا في مسابقتي النخبا والمرحلا النهائيا للكأس
اللئحا
لوائح و ارة الرياضا واتتحاد السعودي للكرة الطائرة
اللوائح
ذي استعانا األنديا باللعبين في والمرحلا النهائيا للكأس وبطولا النخبا
اتستعانا
ذو اللعب ال ي ت يحمل الجنسيا السعوديا
اللعب األجنبي
ذي إحدى المسابقات التي يحدد اتتحاد المواركين فيها ألنديا النخبا وفق
النخبا
ترتيب الدوري الممتا
ذي إحدى مسابقات اتتحاد ويقاد ب لك المتأذلين للمرحلا النهائيا للكأس
الكأس
ذي األنديا المواركا في بطولا النخبا والمرحلا النهائيا للكأس
األنديا المتأذلا
اتفاقيا استعانا تعب ذي استمارة اتفاقيا توضح استعانا تعب للمرحلا النهائيا للكأس أو بطولا النخبا
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المادة األول
 1/1يجو لألنديىا المتأذلىا لمسىابقتي النخبىا والمرحلىا النهائيىا للكىأس الموىاركا
بثلثىىا تعبىىين أجانىىب فقىىط سىىوان مىىن اللعبىىين المسىىجلين فىىي النىىادي أو
اتستعانا بغيرذم من اللعبين المتواجدين بالىداخل بايضىافا إلى اتسىتعانا
بلعبين أثنين سعوديين.

المادة الثانيا
 1/2يجو لألنديىا المتأذلىا لمسىابقتي النخبىا والمرحلىا النهائيىا للكىأس ايسىتعانا
بلعب معار لنادي أخر بنظام ايعارة حسب تئحا اتتحاد مىع مراعىاة المىادة
األول .

المادة الثالثا
 1/3تكىىون اتسىىتعانا مفتوحىىا مىىن جميىىع األنديىىا لمسىىابقتي النخبىىا والمرحلىىا
النهائيا للكأس.

المادة الرابعا
 1/4مىىدة اتسىىتعانا :أي وقىىت خىىلل الفتىىرة المحىىددة لمسىىابقتي النخبىىا والمرحلىىا
النهائيا للكأس فقط ويدرج لك فىي اتتفاقيىا المبرمىا بىين النىاديين واللعىب
ملحق  1اتفاقيا نهائي الكأس وملحق  2اتفاقيا بطولا النخبا.
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المادة الخامسا
الوروط المطلوبا للستعانا:
 1/5يبق اللعب ال ي تمت اتستعانا به مسجلً في كووفات التسجيل الخااا بناديىا
األالي ويعود للعب مع ناديا بعد انتهان فترة اتستعانا مباورة.
 2/5ت يسىىىمح للعىىىب الىىى ي تمىىىت اتسىىىتعانا بىىىه الموىىىاركا إت بعىىىد اىىىدور الموافقىىىا
الرسميا من اتتحاد السعودي للكرة الطائرة والتاديق عل اتتفاقيا المبرما بين
األطراف ملحق  1اتفاقيا نهائي الكأس وملحق  2اتفاقيا بطولا النخبا.
 3/5تلت م جميع ايطراف بناوص اتتفاقيىا المبرمىا بيىنهم وفىي حالىا اتخىتلف يىتم
الرفع للتحاد تتخا ما يراه مناسبا.
 4/5ت يحىىق للنىىادي المسىىتعين باللعىىب إاىىدار عقوبىىا بحىىق اللعىىب تتجىىاو فتىىرة
اتستعانا.
 5/5ت يحىىق للنىىادي المسىىتعين باللعىىب إعارتىىه إل ى نىىادي آخىىر فىىي بطىىولتي النخبىىا
والمرحلا النهائيا للكأس.
 6/5اللعب ال ي يوقع اتفاقيا استعانا ألكثر من نادي يحرم من الموىاركا ويبقى فىي
ناديه األالي
 7/5يلت م النادي األالي للعب بتسهيل إجرانات اتستعانا للنادي طالب اتستعانا.
 8/5ت يسمح للعب بالمواركا إت بإبرا اتتفاقيا المبرما بين اللعب والنادي للجنا
الفنيا والحكام.
 9/5كل نادي يستعين بلعب أو أكثر سوان كان سىعودي أو أجنبىي يجىب عليىه تسىديد
رسوم موافقا اتتحاد عل اتستعانا بواقع  3000لاير عن كل تعب تودا في
حساب اتتحاد ولن تتم الموافقا إت بعد إيداا المبلغ وتقديم النادي ما يثبت لك.
 10/5تسىىري جميىىع اللىىوائح الاىىادرة مىىن و ارة الرياضىىا واتتحىىاد السىىعودي للكىىرة
الطائرة عل اللعب المستعان به.
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المادة السادسا
 1/6اتعت ار عن المواركا فىي مسىابقتي النخبىا والمرحلىا النهائيىا للكىأس سىيعرض
النادي لعقوبا ماليا مقدارذا  30000لاير .

المادة السابعا
 1/7تفسير اللئحا:
اتتحاد السعودي للكرة الطائرة له حق تفسير وتوضيح ذ ه اللئحا أو تعديل أحكامها.

المادة الثامنا
 1/8يحىىىق للتحىىىاد السىىىعودي للكىىىرة الطىىىائرة اتخىىىا القىىىرارات فىىىي كىىىل مىىىا
لم يرد له نص واضح وقراراته نهائيا.

المادة التاسعا
يعتمد العمل بموجب ذ ه اللئحا اعتبارا ً من تاريخ .2022/1/1
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الملحق رقم 1
عقد االستعانة بالعب سعودي أو العب أجنبي يف املرحلة النهائية للكأس
إنه بتاريخ

 .1نادي
 .1نادي

/

…………….
…………….

 .3الالعب

للموسم الرياضي

 14 /هـ الموافق

ويمثله /
ويمثله /

/

- 14

 14هـ املوافق 20

 20 /م تم االتفاق بين كل من -:

……..….…..…..…..……..….…..…..…..
……..….…..…..…..……..….…..…..…..

………..…..…..….……..…..….…..…..…..

حيث تم االتفاق بين األطراف الثالثة على ما يلي -:

سعودي

بصفته :
بصفته :
أجنبي

……………......……………...........
……………......……………...........

النـادي

. ..... .................... ....

(أ) تعتبر هذا االتفاقية نافذة بعد توقيع األطراف الثالثة ومصادقة االتحاد عليها وذلك لمشاركة الالعــب فـي
المرحلا النهائيا للكأس فقط.

(ب) يدفع النادي الراغب في االستعانة بالالعب نظير مشاركته مبلغاً وقدره (

فقط

………….…......….………………...………….…....….………………...………….…......….………………...

.

لاير ) .

(ج) يتحمل النادي الراغب في االستعانة بالالعب تذاكر السفر والسكن واإلعاشة من وصوله حتى انتهاء البطولة

(د) يلتزم النادي الراغب في االستعانة بكافة األمور المالية المتفق عليها مع الالعب المذكور في الفقرة (ج)
ويكون مسئول قانونياً في حالة حدوث أي مخالفات من الالعب أو النادي خالل فترة االستعانة.

(هـ) يلتزم النادي بدفع مبلغ ( 3000لاير) قيمة رسم اعتماد االتحاد لالستعانة بالالعب.

(و) ُيسمح لالعب بناء على هذه االتفاقية المشاركة في البطولة وال يحتاج تسجيله في كشوفات النادي.

وعليه جرى التوقيع :

نادي :

نادي :

...... ................... ...................

التوقيع :

التوقيع :

.............................................

ختم النادي :
أسم الالعب :

التوقيع :إ

........................................... .

ختم النادي :

.................... ..... ... ............ ...........................

المدير التنفيذي :

...... ................... ...................

توقيع الالعب :

......................................... ...........................

مصادقة االتحاد السعودي للكرة الطائرة

....... ...................... ............... ......................
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ختم اتتحاد

الملحق رقم (2
عقد االستعانة بالعب سعودي أو العب أجنبي يف بطولة النخبة
للموسم الرياضي
إنه بتاريخ

 .1نادي
 .1نادي

/

…………….
…………….

 .3الالعب

14 /هـ الموافق

ويمثله /
ويمثله /

/

14هـ

- 14

20 /م تم االتفاق بين كل من -:

……..….…..…..…..……..….…..…..…..
……..….…..…..…..……..….…..…..…..

………..…..…..….……..…..….…..…..…..

حيث تم االتفاق بين األطراف الثالثة على ما يلي -:

سعودي

بصفته :
بصفته :
أجنبي

……………......……………...........
……………......……………...........

النـادي

. ..... ............... ....

(أ) تعتبر هذا االتفاقية نافذة بعد توقيع األطراف الثالثة ومصادقة االتحاد عليها وذلك لمشاركة الالعــب فـي
بطولة النخبة فقط.

(ب) يدفع النادي الراغب في االستعانة بالالعب نظير مشاركته مبلغاً وقدره (

فقط

………….…......….………………...………….…....….………………...………….…......….………………...

.

لاير ) .

(ج) يتحمل النادي الراغب في االستعانة بالالعب تذاكر السفر والسكن واإلعاشة من وصوله حتى انتهاء البطولة

(د) يلتزم النادي الراغب في االستعانة بكافة األمور المالية المتفق عليها مع الالعب المذكور في الفقرة (ج)
ويكون مسئول قانونياً في حالة حدوث أي مخالفات من الالعب أو النادي خالل فترة االستعانة.

(هـ) يلتزم النادي بدفع مبلغ ( 3000لاير) قيمة رسم اعتماد االتحاد لالستعانة بالالعب.

(و) ُيسمح لالعب بناء على هذه االتفاقية المشاركة في البطولة وال يحتاج تسجيله في كشوفات النادي.

وعليه جرى التوقيع :

نادي :

نادي :

...... ................... ...................

التوقيع :

التوقيع :

.............................................

ختم النادي :
أسم الالعب :

التوقيع :إ

........................................... .

ختم النادي :

.................... ..... ... ............ ...........................

المدير التنفيذي :

...... ................... ...................

توقيع الالعب :

......................................... ...........................

مصادقة االتحاد السعودي للكرة الطائرة

....... ...................... ............... ......................
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ختم اتتحاد

